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Salı günü açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin
üzerinde gelmesi sonrasında tahvil faizinde görülen sert
yükseliş ve Cuma günü Moody’s tarafından açıklanacak
olan Türkiye’nin not görünümünün de etkisiyle BIST-100
endeksinde satış baskısı devam etmekte. Bunların yanında Ukrayna-Rusya gerginliğinin yeniden gündeme gelmesi
Avrupa borsalarında düşüşe neden olduğu gibi BIST-100
endeksinde de etkisini sürdürmekte. 79.300 seviyesinde
tutunmaya çalışan endekste 78.930 destek seviyesi olarak
takip edilmeli. 80.000 psikolojik direnç olarak gücünü
korumaya devam ediyor.
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Türkiye tarafında ki olumsuz hava, ABD’den gelen güçlü
verilerin etkisiyle güçlenen Dolar endeksi TL’de de hızla
değer kaybına yol açtı. 2.1750 ile günün en yükseğini
gören Dolar/TL’de 2.1680 üzerinde saatlik kapanışlar
görülürse 2.1750 seviyesi yeniden test edilebilir. Bu seviyenin test edilmesiyle paritede yukarı yönlü hareketlerin
devam edeceğini söyleyebiliriz. Olası geri çekilmelerde ise
2.1520 destek seviyemiz.
Kaynak:Bloomberg

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan
tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme
çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
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EURUSD tarafında ise gözler yarın yapılacak olan
Avrupa Merkez Bankası toplantısında. Geçtiğimiz
hafta açıklanan enflasyon rakamının %2 Enflasyon
hedefi olan Avrupa’nın çok çok altında gelmesi,
Avrupa’da deflasyon endişelerini yeniden tetiklese
de yarın yapılacak ECB toplantısında hamlesiz kalması bekleniyor. Faiz kararı sonrası ECB Başkanı
Draghi’nin açıklamaları paritenin seyri açısından
önemli olacaktır. Bugün Avrupa’dan gelen veriler
beklentilerin altında gerçekleşti. Dolar endeksindeki
güçlenme EURUSD paritesindeki satış baskısını arttırmaya devam ediyor. 1.3345 seviyesinde işlem
gören paritede 1.3370 seviyesine kadar yükselişler
gözlemlenebilir. Aşağıda ise 1.3339 destek seviyesi
olarak takip edilmeli.
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan
tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme
çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

